Linhas guia para a Escola Secundária – Informação para os Pais

Portuguese

Na Escola Primária, os professores chegam a conhecer os alunos e suas famílias bastante bem, ao longo
de um ou mais anos de ensino. Contudo, na Escola Secundária, os alunos contactam semanalmente com
cerca de 14 professores diferentes, assim como com outro pessoal escolar.
O papel do Professor Orientador (às vezes também conhecido como Professor de Apoio) é o
seguinte:
Com os Alunos:
 Conhecer os seus alunos individualmente e ter atenção ao seu bem-estar geral na escola e à volta
dela.
 Apoiar o seu desenvolvimento pessoal, pedagógico, vocacional e social, trabalhando em contacto
directo e através do Programa de Educação Social e Pessoal
 Ajudá-los a estabelecer objectivos pessoais e pedagógicos
 Dar apoio extra em alturas de transição (p.ex. 7º ano da Primária para 1º ano da Secundária, 2º
para 3º ano da Secundária, depois do 4º ano da Secundária)
 Dar um ponto de acesso para outros serviços p.ex. Assistentes Sociais
 Comunicação com o resto do pessoal da escola, no que respeita aos pontos acima
 Dar e/ou ajudar com apoio extra, sempre que um aluno esteja a passar por dificuldades na sua
vida pessoal
 Comunicar com outras agências p.ex. Assistência Educacional, Serviços de Psicologia, Serviços
de Trabalho em Conjunto, Sistema Auditivo para Crianças, Departamento de Serviços Sociais.
 Fornecer relatórios a outras agências fora da escola
Com os Pais:
 Ser o primeiro ponto de contacto para pais
 Desenvolver um relacionamento contínuo com os pais
 Informar os pais, quer formal quer informalmente, sobre a situação geral do aluno e o seu
progresso
 Funcionar como ligação com outras agências
Como pai ou mãe, deve ver o Professor Orientador como sendo o primeiro ponto de contacto, para
comunicar sobre qualquer aspecto da educação do seu filho ou filha. A sua função é ajudá-lo a si e
ao seu filho/filha a tirar o melhor partido da educação que estão a receber. Esteja à vontade para
o contactar, discutir com ele as suas preocupações, quer por telefone quer pessoalmente.
O Professor Orientador do seu filho/filha é:...........................................................................................
Ele/a pode ser contactado/a em:...........................................................................................................
Se precisar de um intérprete, por favor contacte o escritório da escola ou os Serviços de Tradução
e Interpretação: (0131) 242 8181
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